
Urban Mill — kaupunki-innovaatioiden 

yhteiskehittämisen globaali solmupiste 

Urban Mill tuo yhteen kaupunkiekosysteemien yritysten henki-

löstöä, tutkijoita, kaupunkien virkamiehiä, pien- ja startup -

yrittäjiä, opiskelijoita, asukkaita sekä muita rakennetun ympäris-

tön palvelujen käyttäjiä. Tiloissamme järjestetään tapahtumia, 

siellä työskentelee yrittäjiä ja kehittäjiä, heidän työnsä tuotokset 

ovat joko fyysisesti tai virtuaalisesti näkyvillä ja tila kytkeytyy 

käyttäjiensä ja muiden vastaavien tilojen verkostoihin. 

Urban Mill on julkis-yksityisenä aloitteena vuonna 2013 käynnis-

tetty ohjelma ja palvelu. Käynnistäjinä olivat Espoon kaupunki, 

Aalto-yliopisto, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy sekä RYM Oy (SHOK) 

ja sen Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelma (EUE) 

yrityksineen. Urban Milliä operoi Järvelin Design Oy. 

”If you want to go fast, go alone;  

if you want to go far, go with others.” 

Toimintamme ytimessä ovat lukuisat digitaalisia ratkaisuja ra-

kennettuun ympäristöön tarjoavat teknologia- ja palveluyritykset 

sekä alan osaamista edustavat koulutuslaitokset, yhdistykset ja 

järjestöt. 2013-2016: 50.000+ henkilöä osallistunut 2.000+ 

tilaisuuteen, 10.000+ vierailijaa Suomesta ja ulkomailta, 1.000+ 

yhteiskehittelypioneeria, käyttäjinä 500+ organisaatioyksikköä, 

esitelty 200+ protoa/demoa, 50+ startup- ja yritystiimin työ-, 

kokeilu- ja demoympäristö. Noin 1/4 miljoonaa virtuaalista vie-

railua 2/3 maailman maista. 

Urban Millin tilat, jäsenyydet, 

kumppanuudet ja palvelut 

Tarjoamme monipuolisia itsepalvelutiloja ja lisäarvopalveluita 

jäsenillemme ja kumppaneillemme. Verkostomme ulkopuolelle 

tarjoamme palveluja kun toiminta liittyy urbaanin elämän, 

palveluiden tai ympäristön kehittämiseen tai esittelyyn. 

 

Hinnat euroissa 1.1.2016 alkaen. Hintoihin lisätään ALV 24 %.  

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
 

Toiminta- ja tapahtumatilat      (1/2 päivä/kokopäivä): 

Urban Lobby 10-15 henk 150/250 

Urban Kitchen 15-20 henk 200/350 

Urban Balcony 20-40 henk 300/500 

Urban Cave 20-40 henk 350/600 

Urban Scene 40-150 henk 500/900 

Urban Milll: 

Kitchen + Cave + Scene  100-250 henk   900/1600 

 

Yhteisöjäsenyys: tiloja ja palveluja eri kehitysvaiheessa 

oleville kehittäjä- ja yrittäjätiimeille, mikroyrittäjistä aina suur-

ten organisaatioiden tiimeihin.  Palvelupakettimme ovat:  

Yrittäjäjäsenyys 1 hlö 24/7 käyttö 180 €/kk 

Yritystiimi  2-3 hlö 24/7 käyttö 350 €/kk 

Avainjäsenyys 1 hlö  ei-päivitt. käyttö 600 €/vuosi 
 

Kumppaniohjelma: laajuudeltaan erilaisia kumppanuuksia 

yksityisille ja julkisille organisaatioille sekä yhdistyksille ja 

muille yhteisöille 4.000 - 50.000 €/vuosi. 
 

Ekosysteemipalvelut: laaja kirjo yritysten innovaatio-, ke-

hittämis-, testaus- ja muuta liiketoimintaa tukevia palveluita, 

mukaan lukien sijoittumispalvelu alueelle. Hyvä tapa päästä 

kiinni Espoo Innovation Gardenin mahdollisuuksiin, verkostoi-

hin ja resursseihin! Asiantuntijatyö: SKOL SKS 3/2016. 

 

Urban Mill -yhteisön jäsenet ja kumppanit ja saavat mm. jaet-

tujen työtilojen joustokäytön, oman avaimen, tapahtumatilo-

jen käyttöoikeuden alennuksella, mahdollisuuden käyttää 3D-

teatteria ja Cave-teknologiaa ja hyödyntää yhteistyöverkosto-

jamme. 

Varaukset ja tiedustelut: varaukset@urbanmill.fi 

Lisätietoja http://urbanmill.org/palvelut  
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”Life is lived forwards,  

but understood backwards.” 

Urban Mill on tila, yhteisö ja palvelu 

Urban Mill on aktiivinen toimija. Tuotamme sisältöjä ja tapah-

tumia, jotka kehittävät tulevaisuuden urbaania elämää. Vai-

kutamme myös rakennetun ympäristön suunnitteluun, ratkai-

suihin ja käyttöön. Temaattisena hubina tuomme uusia tieto-

tekniikalla tuettuja palvelukonsepteja rakennettuun ympäris-

töön. Rakennamme yhteistyötä pitkäjänteisesti, mutta kokei-

lemme ja kehitämme uusia ratkaisuja nopeasti ja joustavasti. 

Toimimme kolmessa roolissa: 

 yksilöiden fyysisenä ja virtuaalisena kohtaamis- ja 

oppimisalustana, 

 kehittäjätiimien sekä kehityshankkeiden ja -ohjelmien 

kotipesänä ja  

 organisaatioiden monitahoista yhteistyötä vaativien 

ongelmien ratkaisujen tuottajana 

Urban Kitchen 



Haluatko mukaan Urban Millin toimintaan? 

Oletko yrittäjä, tutkija tai opiskelija? Janoatko tietoa ja kontak-

teja? Järjestätkö tapahtumia? Etsitkö energisoivaa työyhteisöä 

ja työtiloja? Haluatko rakentaa protoja? Etsitkö ensimmäisiä 

asiakkaitasi? Haetko kansainvälisiä yhteistyökumppaneita? Halu-

atko hyödyntää toimintamalliamme? 

Ota yhteyttä ja tule kokeilemaan! 

kari.mikkela@urbanmill.fi, 050-5004048 

lars.miikki@urbanmill.fi, 040-5036630 

Urban Mill sijaitsee Espoo Innovation Gardenin ytimessä Ota-

niemen kampusalueella. Naapureina ovat Aalto Design Factory 

ja Startup Sauna. Ne muodostavat yhdessä Urban Millin kans-

sa Innovation Alleyna tunnetun tutkimusta, opetusta, inno-

vaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä yhdistävän ihmislähtöisesti toi-

mivan korttelin, joka elää globaalisti verkottuneena ja 24/7 -

periaatteella.  

 

”Pöhinää Pohjois-Euroopan suurimman 

innovaatiohubin ytimessä!” 

Urban Cave 

Innovation Alley Urban  
Mill 
Co-working and Co-creation Platform 

Prototype for Urban Innovations  

– Entrepreneurial Thought in Action! 

Urban Mill Innovation Platform 

Kumppanipalvelut: kari.mikkela@urbanmill.fi, 050-5004048 

Tilat: lars.miikki@urbanmill.fi, 040-5036630 

 

Tilavaraukset ja tiedustelut: varaukset@urbanmill.fi 

 
 

Betonimiehenkuja 3 E 

02150 Espoo FINLAND 

www.urbanmill.org 

Urban Scene 

UUSAIKA 14.12.2016 

Tuhansia tarinoita yhdessä luodusta arvosta! 
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